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Farmington, UT
• Dân số: 306.479 người
• Phía bắc Salt Lake City, cách 20 phút
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn
hoà

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp 10-12
SLEP: Từ 55
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 228

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: Khoảng 1.780 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:28
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Đầu tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: KHÔNG
• Được chọn trường thành viên: CÓ
• Trường nhận học sinh quốc tế: Bountiful
High School, Clearfield High School,
Davis High School, Layton High School,
Northridge High School, Syracuse High
School, Viewmont High School, Woods
Cross High School

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường Davis có 08 trường thành viên. Trung học Clearfield tự hào vì có chương
trình Cấp bằng Tú tài quốc tế (IB) danh giá. Trung học Layton có chương trình toán
và khoa học ấn tượng. Trung học Northridge có nhiều chương trình học thuật hướng
nghiệp. Ngoài ra, một số chương trình nổi bật khác gồm có các lớp tín chỉ đại học, đa
dạng tuỳ chọn câu lạc bộ và hoạt động thể thao.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Mỗi trường thành viên có hệ thống cơ sở vật chất khác nhau nhưng tất cả đều có thính
phòng, phòng thể dục, thư viện với nhiều đầu sách kỹ thuật số, phủ sóng Wifi, và nhiều
tiện nghi thể thao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Mỗi trường thành viên đều có chương trình đào tạo phù hợp sở thích của học sinh. Cả
hai trường Davis và Bountiful đều có đào tạo các môn thể thao thi đấu. Chương trình thể
thao trường Layton xếp thứ hạng cao, hạng mục bóng rổ nữ từng đoạt giải toàn bang
năm 2015. Trung học Davis nổi bật với ban diễu hành, chương trình âm nhạc, còn trường
Layton và Woods Cross khá nổi tiếng về chương trình kịch nghệ.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Farmington, Utah nằm giữa dãy núi Wasatch và hồ Great Salt, nơi đây thường có tuyết
rơi, thích hợp trượt tuyết và nhiều hoạt động thể thao mùa đông khác. Farmington được
Tạp chí Money vinh danh xếp hạng 12 “Những nơi đáng sống nhất” (hạng mục Thị trấn
nhỏ).

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ:
Tiếng Trung, Pháp, Đức, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hoá học, Ngôn ngữ Anh, Nhạc lý, Vật lý,
Tâm lý học, Thống kê, Chính trị và Hệ thống
chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm, Thể thao
cổ vũ, Hợp ca, Thương mại và Quảng cáo,
Khiêu vũ, Thiết kế, Vẽ chì, Nhạc Jazz, Chế
tạo trang sức, Nhạc giao hưởng, Sơn màu,
Diễn thuyết và Tranh luận, Giao tiếp thị giác,
Yoga
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bóng chày, Bóng rổ, Chạy việt dã
Mùa đông: Bóng bầu dục, Golf, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Bơi lội, Tennis, Điền
kinh, Bóng chuyền, Đấu vật
Nữ:
Mùa thu: Bóng chày, Bóng rổ, Chạy việt dã
Mùa đông: Bóng bầu dục, Golf, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Bơi lội, Tennis, Điền
kinh, Bóng chuyền, Đấu vật
Hoạt động ngoại khóa: Thể thao cổ vũ,
Khiêu vũ, Kịch nghệ, Hội học sinh giỏi quốc
gia.
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Rất nhiều trường cao đẳng và đại học hệ 4 năm nhận
xét tuyển học sinh tốt nghiệp tại Quận trường Davis.
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

